“ร่าง”

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ชนิดแร่ ท้องที่ วิธีการร่อนแร่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่
พ.ศ. 2560

----------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 95 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ชนิดแร่ ท้องที่ วิธีการ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ร่อนแร่” หมายความว่า การกระทาแก่ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้าเพื่อให้ได้มา
ซึ่งแร่ โดยใช้แรงงานคนแต่ละคนตามชนิดของแร่
หมวด 1
ชนิดแร่ ท้องที่ วิธีการ
ข้อ 3 การร่อนแร่ให้กระทาได้ทุกจังหวัด โดยให้กระทาได้เฉพาะแร่ ดังต่อไปนี้
(1) แร่ดีบุกและแร่พลอยได้
(2) แร่ทังสเตน
(3) แร่ทองคา
(4) แร่รัตนชาติ
ข้อ 4 การร่อนแร่ให้กระทาโดยใช้แรงงานคนแต่ละคน และให้ใช้อุปกรณ์ประเภทจอบ เสียม
พลั่ว หรืออุปกรณ์อื่นในลักษณะทานองเดียวกันในการขุดตักแล้วล้าง เลียง เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่
หมวด 2
การแจ้งและการรับแจ้งการร่อนแร่
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะดาเนินการร่อนแร่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ที่ทาการร่อนแร่ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งพร้อมตรวจเอกสารหลักฐาน
ข้อ 6 ผู้แจ้งความประสงค์จะดาเนินการร่อนแร่ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่จะทาการร่อนแร่
(3) เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง หรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง
ว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย
ข้อ 7 เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 5 แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบใบรับแจ้งและเอกสาร
หรือหลักฐาน รวมทั้งคุณสมบัติตามข้อ 6

ในกรณี ที่ ใบแจ้ ง เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้
ผู้แจ้งขอการร่อนแร่แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขเพิ่มเติมใบแจ้งหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้แจ้งยกเลิกการแจ้งดังกล่าว
ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดใบรับแจ้งและการขึ้นทะเบียนผู้ร่อนแร่ในท้องที่
เป็นหนังสือให้นายอาเภอท้องที่และเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่ทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ออกใบรับแจ้งและขึ้นทะเบียนผู้ร่อนแร่
ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่รวบรวมรายละเอียดการออกใบรับแจ้ง
และการขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ร่ อ นแร่ ในท้ อ งที่ แ จ้ งให้ ก รมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ห รือ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี
มอบหมายทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 10 ใบรับแจ้งการร่อนแร่มีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่รับแจ้ง
ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อควบคุมและกากับ
ดูแลการร่อนแร่
ข้ อ 12 ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จั ด เก็ บ ค่ า ภาคหลวงแร่ จ ากผู้ ร่ อ นแร่ ต ามพิ กั ด อั ต รา
ค่าภาคหลวงแร่ที่กฎกระทรวงกาหนด และตามราคาประกาศที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กาหนด
ข้อ 13 ใบอนุญาตร่อนแร่ที่ออกให้ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุ
ข้อ 14 คาขอรับ ใบอนุ ญ าตร่อนแร่ที่ได้ยื่นไว้ก่อนประกาศกระทรวงนี้ใช้บั งคับและยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่หรือผู้ที่อธิบดี มอบหมาย ให้เจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่คืนเอกสารคาขอให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตดาเนินการแจ้งการ
ร่อนแร่ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศนี้
หมวด 3
เงื่อนไขการร่อนแร่
ข้อ 15 การร่อนแร่ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิ ดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลอื่น
ข้อ 16 การร่อนแร่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และไม่ใช้สารเคมีในการ
ร่อนแร่
ข้อ 17 การร่อนแร่ต้องปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนด
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
(นายอุตตม สาวนายน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รูปถ่ายครึ่งตัวหน้า
ตรง ขนาด 3 X 4
เซนติเมตร

ใบรับแจ้งการร่อนแร่
-------------------------------เขียนที่.................................................
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ..................................
เลขประจาตัวประชาชน  อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่............
ตรอก/ซอย......................................ถนน.......................................ชื่อหมู่บ้าน......................................................
ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด....................................................................โทรศัพท์.......................................... .....................................
แจ้งความประสงค์จะทาการร่อนแร่ ณ ท้องที่........................................................................................... ........
เพื่อดาเนินการร่อนแร่ ..................................................................................................... ...................................
หมู่ที่........................ตาบล.......................................อาเภอ....................................จังหวัด....................................
พร้อมแบบการแจ้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วยรวม.................ฉบับ คือ
1. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร จานวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 ปี
2. หนังสือรับรองผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับกระทรวงการคลัง หรือหนังสือรับรองจาก
ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย
ลายมือชื่อ..............................................ผู้แจ้ง
(....................................................)
ความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
เอกสารไม่ครบถ้วน และได้แจ้งผู้ขอให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เอกสารครบถ้วน ได้รับแจ้งลงทะเบียนเลขที่....................................................................
ลายมือชื่อ.....................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(..........................................)
หมายเหตุ 1) ผู้แจ้งการร่อนแร่ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2) กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายืน่ ใบแจ้งแทน ผู้รับมอบอานาจต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

